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ข้อควรระวงั: ซัลฟอราเฟน (Sulforaphane) 
โดย ดร.วทิยา กดุมภะ 

ดูเหมอืนจะมปีระโยชน์ แต่พบว่ามโีทษมหันต์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง! 

 
ซัลฟอราเฟนเป็นสารประเภทผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ท่ีไดจ้ากผกัวงศผ์กักาด (Brassicaceae) เช่น บลอ็คโคล่ี 

คะนา้ ผกัแขนง ฯลฯ ซัลฟอราเฟนน้ีจะมีปริมาณสูงในเมลด็ท่ีเพิ่งงอก การกินสารชนิดน้ีเขา้ไปในร่างกาย จะท า

ใหส้ารภายในเซลลต์วัหน่ึงท่ีเรียกว่า NRF2 มีความเสถียร และเดินทางจากไซโตพลาสซึมเขา้ไปในนิวเคลียส 

แลว้ไปกระตุน้การสร้างสารท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเซลล ์ท าใหเ้ซลลมี์คุณสมบติัในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ

ไดดี้ข้ึน ท าใหเ้ซลลมี์อายยุนืยาวข้ึน ฯลฯ 

สาร NRF2 เป็นตวัควบคุมหลกัในการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม อนุมูลอิสระ มลพิษ สารพิษ รังสี ฯลฯ (ดงัภาพท่ี

แสดงอยูด่า้นล่าง) สารพิษเหล่าน้ีจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะกระตุน้ NRF2 (นอกเหนือจากสารธรรมชาติ) ท าใหเ้ซลล์

สามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกระตุน้สาร NRF2 โดยสารธรรมชาติชนิดต่างๆพบว่า 

ซัลฟอราเฟน (1x) > Andrographolides (7x) > Quercetin (12.5x) > Curcumin (13.5x) > Silymarin (18x) > 

Tamoxifen (30x) > Beta-Carotene (36x)  > Genistein (81x) > Lutein (85x) > Resveratrol (105x) > Chlorophyll 

(1,250x) > α-Cryptoxanthin (9,000x) > Zeaxanthin (11,000x) 

ค่าท่ีแสดงดา้นบนหมายความว่า ซัลฟอราเฟนมีประสิทธิภาพในการกระตุน้สาร NRF2 ดีกว่า Andrographolide 7 

เท่า; ดีกว่า Quercetin 12.5 เท่า; ดีกว่าสารสกดัขมิ้น (Curcumin) 13.5 เท่า เป็นตน้ การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพในการกระตุน้สาร NRF2 ของซัลฟอราเฟน นอกจากน้ีค่า Bioavailibility (เป็นปริมาณของยาจริงๆ 

ท่ีสามารถเขา้สู่ ระบบไหลเวียนโลหิต) ของซัลฟอราเฟน ยิง่ท  าให ้ซัลฟอราเฟนมีประสิทธิภาพในการกระตุน้ 

NRF2 เหนือสารอ่ืนๆอยา่งมากมาย 

   

ข้อควรระวัง!!! 

ท่ีกล่าวมาแลว้จะพบว่า ซัลฟอราเฟนเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุน้ NRF2 ซ่ึงเป็นตวัควบคุมหลกั ท่ี

ช่วยในการปรับตวัของร่างกายในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นมิตร ก็น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี... 

แต่การคน้พบในสิบกว่าปีท่ีผา่นมาพบว่า ไม่เพียงแต่ NRF2 จะใหป้ระโยชน์ต่อเซลลป์กติเพียงอยา่งเดียว 

การศึกษาในกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งในหลายๆระบบ ไดข้อ้สรุปอยา่งชดัเจนว่า NRF2 น้ีกลบัเป็นตวัช่วยให้

เซลลม์ะเร็งมีความทนทานต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็นมิตรไดดี้ข้ึน ท าใหเ้ซลลม์ะเร็งทนต่อเคมีบ าบดั และรังสีบ าบดั

ไดดี้ ท  าใหก้ารรักษาไม่ไดผ้ลอยา่งท่ีควร การท่ี NRF2 ช่วยใหเ้ซลลม์ะเร็งมีการเจริญเติบโตไดดี้ มีอายยุนืยาวข้ึน 

ท าใหเ้กิดการกระจายตวั และลุกลามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบว่า ปริมาณ NRF2 ในกระแสเลือด
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ของผูป่้วย จะสอดคลอ้งกบัสภาพของอาการ เช่น มีปริมาณ NRF2 นอ้ย อาการจะไม่รุนแรง แต่หากพบ NRF2 

สูงๆในกระแสเลือด มกัหมายถึงอาการหนกั  

การศึกษาในสัตวท์ดลองไดต้อกย  ้าความจริงน้ีเช่นกนั ซ่ึงการกระท าใดๆท่ีท าให้ NRF2 มีปริมาณลดลง จะพบว่า

ปริมาณเซลลม์ะเร็งจะลดลงดว้ย ในขณะท่ีถา้ NRF2 มีปริมาณสูงข้ึนในร่างกาย ปริมาณเซลลม์ะเร็งในร่างกายก็

จะเพิ่มข้ึน  

 

ในปัจจุบนัก าลงัหาสารท่ีสามารถยบัย ั้งการสร้าง และการท างานของ NRF2 หรือท่ีเรียกว่า NRF2 Inhibitors ถา้

สามารถท าใหเ้ซลลม์ะเร็งหยดุสร้าง หรือสร้าง NRF2 ในปริมาณนอ้ยลงได ้เซลลม์ะเร็งก็จะอ่อนแอลง และง่ายต่อ

การก าจดั เน่ืองจากมีการพบในระยะหลงัว่า เซลลม์ะเร็งเองพยายามสร้างสารตวัน้ีใหม้ากข้ึน เน่ืองจากพบว่าสาร

ตวัน้ีท  าใหเ้ซลลส์ามารถมีชีวิตอยู ่เติบโตไดดี้ และมีอายยุาวนานข้ึน จึงมีการใชค้  าวา่ NRF2 Addicted Cancer 

Cells หรือเซลลม์ะเร็งท่ีเสพติด NRF2 
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ส่วนหน่ึงของมะเร็งท่ีไดรั้บผลดีต่อการมี NRF2 สูง 
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ตัวอย่างบทความวิจยั 

 

 

เป็นงานวิจยัท่ีตีพิมพใ์นปี 2019: NRF2 เป็นตวัควบคุมส าคญัท่ีจ  าเป็นและพอเพียง ในการกลบัมาเกิดมะเร็งเตา้นม

อีกคร้ัง 

 

 

ตีพิมพใ์นปี 2018: แมว้่าในช่วงแรกของการศึกษา NRF2 พบว่าเป็นสารเคมีท่ีช่วยปกป้องเซลลใ์นแง่ต่างๆท่ีกล่าว

มาแลว้ รวมทั้งต่อตา้นอนุมูลอิสระ แต่ผลการศึกษาจ านวนมากในช่วงหลงัพิสูจน์ไดว้่า การท างานของ NRF2 

เป็นตวัขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต คืบหนา้ ลุกลามของมะเร็ง และเป็นเหตุส าคญัมากท่ีท าใหม้ะเร็งด้ือต่อการรักษา  
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ตีพิมพใ์นปี 2015: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารอาหารในธรรมชาติท่ีกระตุน้ NRF2 โดยการรับประทาน
พบว่า ซลัฟอราเฟน เป็นสารท่ีกระตุน้การท างานของ NRF2 ไดดี้ท่ีสุด  
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ตีพิมพใ์นปี 2018: แมว้่าการกระตุน้ NRF2 แบบสั้นๆชัว่คราวในการตอบสนองกบัความเครียดต่างๆใหผ้ลดีต่อ

สุขภาพ แต่การกระตุน้ NRF2 อยา่งต่อเน่ือง (ในกรณีน้ีคืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เป็นมิตร หรือการทาน

อาหารท่ีใหส้ารซัลฟอราเฟนบ่อยๆ) ท าใหเ้ซลลม์ะเร็งลุกลามอยา่งรวดเร็ว และด้ือต่อการรักษา เน่ืองจาก NRF2 

ท  าใหเ้ซลลม์ะเร็งสามารถตา้นสารอนุมูลอิสระ และขจดัสารพษิออกจากเซลลไ์ดดี้ข้ึน  NRF2 ยงัช่วยใหก้ารใช้

พลงังานในเซลลดี์ข้ึนเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต นอกจากน้ีเซลลม์ะเร็งยงัสามารถกระตุน้ให ้NRF2 มีการ

ท างานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตวัเอง (เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า “การเสพติด NRF2”) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการลุกลามของ

มะเร็งและยากต่อการรักษา 
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ตีพิมพใ์นปี 2019: ในท านองเดียวกนั... 

การป้องกนัและลดการลุกลามของเซลล์มะเร็งโดย NRF2 
แมว้่าการทานซัลฟอราเฟนจะช่วยใหเ้ซลลป์กติมีความสามารถปรับตวัไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่อ  านวย โดย
การท าใหเ้ซลลมี์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงข้ึน มีการก าจดัสารพษิจากเซลลไ์ดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ท าให้
เซลลแ์ก่ชา้ลง และมีอายยุนืยาวข้ึน แต่ส าหรับผูป่้วยมะเร็งแลว้ผลของการรับประทานซัลฟอราเฟน ท  าให้
เซลลม์ะเร็งไดป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัเซลลป์กติ จึงมีผลท าใหเ้ซลลม์ะเร็ง มีการแบ่งตวัและเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน 
กระบวนการสลายตวัเกิดข้ึนชา้ลง ท าใหเ้ซลลแ์ก่ชา้ลง และมีอายยุนืยาวข้ึน ช่วยใหส้ร้างเส้นเลือดไดดี้ ท าให้
เซลลม์ะเร็งลุกลามไดดี้ ด้ือต่อการรักษาดว้ยเคมีและรังสี และสุดทา้ยช่วยใหเ้ซลลม์ะเร็งสามารถกระตุน้การสร้าง
สาร NRF2 ไดด้ว้ยตวัเอง  

เพื่อลดอนัตรายของผูป่้วยมะเร็งจากส่ิงเหล่าน้ี ควรจะปฏิบติัดงัน้ี: 

ตอ้งไม่กระตุน้การท างานของ NRF2 ซ่ึงท าไดใ้หญ่ๆ 2 วิธี:  
  1. อยา่ทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีปริมาณ ซัลฟอราเฟน สูงเป็นประจ า  
  2. อยา่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ยิง่ต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆยิง่ไม่ดี 

 

 


